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  .ن .م: برگردان از
  ٢٠١۶ جنوری ٢۴

  

  "ھا جنگۀمادر ھم"
ِبا بمباردمان عراق، تعداد زياد جنگ ھا با : در شرق ميانه" نظم نوين جھانی" و مداخالت نظامی امريکا  رھبری َ

  آغاز گرديد

  
  ١٩٩١ اپريل ١٨.تبديل کرد" بزرگراه مرگ "َ عقب نشينی نظاميان عراق از کويت را، بمباردمان امريکا به يک ۀجاد

  

 ٢:٣٠به ساعت . َ با بمباردمان گسترده ، داستان اولين جنگ امريکا عليه عراق آغاز گرديد١٩٩١ جنوری ١٧در شب 

 روز ۴٢در طول . تلويزيون ھا گزارش زنده پخش می کردند. َولين مرتبه  بم  ھا باالی بغداد پرتاب شدنددقيقه ا

از   ٨٠.٠٠٠عساکر خود را و از  ۵٨٠.٠٠٠که واشنگتن در ماه ھای  قبل برای اجرای آن، "  عمليات طوفان صحرا"
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ناتو روزانه طور در  -ش بود، امريکا و متحدانجا کردهه نظاميان کشور ھای متحد خود را در نواحی خليج فارس جا ب

  .داند انجام می] باالی عراق[ ھوائی را ۀمتوسط  دو ھزار حمل

اما جنگ عليه عراق .  بود١٩٩٠ اگست ٠٢ اين لشکرکشی پاسخ به اشغال کويت توسط نظاميان عراق به تاريخ ًاظاھر

 وزارت دفاع امريکا ١٩٨٩به ھمين منظور در سال .  برنامه ريزی شده بودًا امريکا قبالۀاز جانب ايالت متحد

نگاه  Internal Look"در يک مانور نظامی به نام  ١٩٩٠ را طرح و در ماه جون  ٩٠- ١٠٠٢پالن جنگ  "  پنتاگون"

  .به نفع امريکا انجاميد" خوب" اين آمادگی. را تجربه کرد آن" داخلی

 ، واشنگتن اولين قطعنامه را، سه - کويت- کوچکش ۀی ھمساي عراق باالۀ اگست، فقط يک روز بعد از حمل٣به تاريخ 

 توسط - ی که تا آن زمان باالی يک کشور وضع شده بودئ که حاوی جامع ترين تحريم ھا-روز بعد دومين قطعنامه را

  . قبوالند" سازمان ملل متحد"  باالی-فشار

 -امريکا ، بعد از ختم جنگ ايران. مانده بودداد، که رھبری عراق در يک دام گير   نشانه ھا گواھی برآن میۀھم

بغداد اين تحريکات را به حيث  .  تشويق کرد) عراق(عراق، کويت را به سياست ھای تحريک آميز عليه کشور ھمسايه 

 عراق به کويت، در حالی که در ھمان زمان الی بالفاصله قبل از تھاجم. محکوم کرد" جنگ اقتصادی واقعی" يک

مداخله " درگيری ھای بين اعراب"اشاره می کرد، که نمی خواھد در "  صدام حسين"رئيس جمھور ی به امريکا به نحو

   )١(.  کند

ناديده گرفته شد، و لشکر کشی تنھا بعد از ) از جانب امريکا( تمام تالش ھا برای پيدا کردن يک راه حل توسط  مذاکره،

 خواسته ھا و محدوديت را ۀگرچه بغداد ھم.  به پايان رسيد١٩٩١تسليم شدن بی قيد و شرط عراق در پنجم ماه مارچ 

به تعقيب آن دوازده سال تمام تحريم ھای مرگبار عليه عراق و حمالت ھوائی منظم  . پذيرفت، اما جنگ ادامه داده شد

اخته  حمله باالی کشوری که آماده ھجوم س٢٠٠٣باالی مواضع عساکر عراق جريان داشت، در نھايت در ماه مارچ  

  .جنگ در داخل اين کشور تا امروز دوام داردکه از آن زمان تا اينک . شده بود، صورت گرفت

 رئيس ۀ  واشنگتن،  قرار گفت- ناميد " مادر ھمه جنگ ھا"را  آن" صدام حسين "-با اولين لشکر کشی عليه عراق 

شکر کشی،  جنگ ھا و دخالت ھای اين ل. را به صدا درآورد" نظم نوين جھانی" زنگ يک" پدرجورج بوش، "جمھور

 عالوۀ عراق، ھمچنين کشور ھای سوماليا، يوگوسالويا، هنظامی  ديگری را توسط امريکا و ناتو به دنبال داشت، که ب

  .افغانستان، ليبيا و سوريه را به خاک برابر و تمام منطقه را بی ثبات ساخت

قوانين "حداقل به طور رسمی، از حمايت ] عليه عراقدر جنگ [١٩٩١در خالف جنگ ھای بعدی، امريکا و متحدانش 

 عراق تعلق داشت و تنھا ۀکه کويت از نگاه  تاريخی به واليت بصر با آن. برخوردار بودند" بين المللی حقوق بشر

، نقض آشکار )توسط عراق(توسط قدرت استعماری انگليس به يک کشور مستقل تبديل شده بود، الحاق غير مجاز آن 

  .بين المللی تلقی می شدقوانين 

 ترکيه باالی ۀ و به مقايسه با حمل–با اين حال، ھيچ تالش جدی برای حل مسالمت آميز اين مناقشه صورت نگرفت 

. ِقبرس، يا نيرو ھای اسرائيلی در لبنان، ھيچ واکنش قابل مالحطه ای از غرب و يا از سازمان ملل متحد نشان داده نشد

  .نی عليه اين جنگ خيلی شديد بودازھمين لحاظ، مخالفت جھا

ی بود، که در جنگ ئانيزم ھاک شامل ميعليه عراق آغاز شدند،١٩٩٠که در سال "  اطالعات غير واقعيی"کمپاين ھای 

 » وحشی«(رھبران کشور ھای مورد ھجوم را به شيطان تشبيه کردن، آنھا را : ھای بعدی از آن استفاده صورت گرفت

 ابزاری از مسائل حقوق ۀناميدن، توسط سياستمداران و رسانه ھای غربی، سوء استفاد)   و غيره» ھتلر بغداد«و يا 
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بشر، الی  پروپاگند ھای ھدفمند با فجايع جعلی، و ھمچنين سوء استفاده از سازمان ملل متحد برای ساسيت ھای 

  .امپرياليستی

 سال قبل داستان جعلی وحشت انگيزی ٢۵ با لشکر کشی عليه عراق، درست] جھانی[جھت به دست آوردن توافق

ِدختر سفير کويت در رول يک پرستار در حالت اضطراب نشان داده شد، زيرا،  گويا عساکر عراقی . طراحی شد
داستان  [ ١٩٩٩ھمين طور بود، در يوگوسالويا در سال. بيرون کشيده و دريده اند" قفسه ھای حرارتی"نوزادان  را از 

  .که راه را برای جنگ ھموار ساخت"  Racak Massakerچاک  راقتل عام] "جعليی

  

  نفت، جنگ و تحريم ھا

 ۀ به مستعمرًن عراق عمال که توسط آ–عراق را دريافت کرد قيموميت  ۀاجاز"  مللۀجامع" نيا از  بريتا١٩٢٠در سال 

  .انگليس تبدل شد

عراق راه وروديش را به خليج . دا می سازد مستعمراتی بريتانيا کويت را از واليت بصره جۀادار: ١٩٢١در سال  

  .دھد فارس از دست می

ل راج نفت را در مناطق بغداد و موصاولين امتياز استخ" شرکت نفت عراق"شرکت انگليسيی  به نام : ١٩٢۵در سال 

  .کند دريافت می

  .دريافت می کندحق انحصاری استفاده از نفت عراق را ] شرکت انگليسی" [شرکت نفت عراق: "٣٢-١٩٣١در سال 

  .عراق يک جمھوری مستقل می شود. سقوط سلطنت شاھی: ١٩۵٨در سال 

  .قدرت را به دست می گيرد"  بعث"حزب : ١٩۶٨در سال 

" طرفداران ترور" امريکا عراق را در لست دولت ھای ۀايالت متحد. صنعت نفت عراق ملی می شود: ١٩٧٢در سال 

  .ت حمايت می کندُقرار می دھد  و از کرد ھای مخالف دول

  .می شود" حسن البکر"جانشين رئيس جمھور " صدام حسين: "١٩٧٩در سال 

  .حکومت شاه ايران سقوط می کند: ١٩٧٩در سال 

، رئيس جمھور امريکا اعالم می کند، که عليه ھرگونه تھديد به ھژمونی خود در شرق " کارتریجيم: " ١٩٨٠در سال 

  ). کارتر-ُدکترين(مقابله خواھد کرد " با نيروی نظامی الزم، از جمله ۀھر وسيل"ميانه با 

، به تعقيب آن امريکا، )» جنگ اول خليج«(ست جنگ بين عراق و ايران آغاز می شود  اگ٢٢ به تاريخ :١٩٨٠در سال 

که در عين زمان ايران نيز تسليحات غربی  اين.  ناتو، عراق را با سالح مجھز می سازندرلمان و کشور ھای ديگا

 . امريکا می شودۀدر ايالت متحد" Iran-Contra-Affaere ايران – مخالف– رسوائی" يافت می کند، منجر به در

 . تمام می شود١٩٨٨ست  اگ٢جنگ به تاريخ 

  . امريکا برای جنگ عليه عراق در حال توسعه است٩٠- ١٠٠٢طرح پالن  شماره  : ١٩٨٩در سال 

شد،   پالن گذاری میCentcomکه در مرکز فرماندھی " نگاه داخلی " ِمانور/ توسط  تمرينات نظامی:  ١٩٩٠در سال 

  .امريکا می خواھد، در صورت حمله بر عراق عکس العمل عربستان سعودی را بداند

]  کويت-بين عراق[می کند و عساکر خود را در مرز " جنگ افتصادی" عراق کويت را متھم به : ١٩٩٠در سال 

يک روز بعد شورای . را اشغال می کند] کويت[ست نيرو ھای عراقی امارت نفت گ ا٢يخ به تار. مستقر می سازد

  .  را تصويب می کند- خروج بدون قيد و شرط نيرو ھای عراقی را از کويت -  ۶۶٠ شماره  ۀامنيت ملل متحد قطعنام
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راق به تصويب می  تحريم اقتصادی و تجاری عليه ع۶۶١ شماره ۀتوسط قطعنام] فقط سه روز بعد[ ست اگ۶به تاريخ 

  .رسد

 فبروری ٢٧در . َ جنوری نيرو ھای ھوائی امريکا بمباردمان عراق را آغاز می کنند١٧به تاريخ : ١٩٩١در سال 

 به ٢٠٠٣اما تحريم ھا تا سال  .  کويت می شودألۀ  و قطعنامه ھای ديگر مربوط به مس۶۶٠ شماره ۀعراق تسليم قطعنام

ِمدلن "وزير خارجه امريکا .  نيم ميليون طفل فوت کرد١٩٩۶ تحريم ھا تا سال  در اثر اين. جايش باقی می مانند َ
 ".اين قيمت بايد پرداخته می شد، زيرا ارزش آنرا دارد: " درين مورد چنين گفت"  آلبرايت
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