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 س به عراق انگلي-يکاتأملی در باره ی تجاوز آمر
  

  بخشی از تأمالت يوری آونری دربارهء چنگ
  ٢٠٠٣آوريل ٢ – مارس ٢٣

   
, دروغ ها) : پارلمان اسرائيل ( مبارز صلح طلب و نمايندهء سابق کنيست , به عقيدهء يوری آونری روزنامه نگار

دودوزه بازی و روسپيگری خبری روزنامه نگاران از , رياکاری, شستشوی مغزی آشکار, پخش اخبار وارونه, فريب ها
در زير بخش هائی از انديشه های او را به صورت برگزيده ای از .  انگليسی عليه عراق  است–نشانه های تجاوز آمريکائی 

  .می آوريم)  ٢٠٠٣آوريل ٢ مارس تا ٢٢از ( مقاالت منتشر شده ی وی 
  
  
  برنج تلخ
  

  خون بخاطرنفت
آنان سالطين نفت و غول های .  بوش مرد ساده  ای ست ولی اطرافيانش با حماقت فاصلهء زيادی دارند جورج

يعنی استفاده از . پياده کنند, آنها می خواهند آنچه را که قدرت های بزرگ هميشه انجام داده اند.  صنايع تسليحاتی هستند
  . مستمندان برای ثروتمند ساختن خويش و حتی بيشتربزبان ساده غارت. امکانات نظامی برای کسب سلطهء اقتصادی

اشغال نظامی عراق سال های زيادی به طول خواهد انجاميد و کنترل ذخيره های وسيع نفتی عراق و نيز ذخاير 
اين امر به آمريکا امکان ميدهد که اقتصاد جهانی را . دريای خزر و تمام تفت اعراب را برای آمريکا تضمين خواهد کرد

آمريکا به همان شکلی که با عراق می . ل و از ظهور يک رقيب يعنی اتحاديه اقتصادی اروپای مستقل جلوگيری نمايدکنتر
  .دليل پاسخ خشم آلود اروپا را بايد تا حدی  در اين چهارچوب ديد. عليه اروپا نيز در جنگ است, جنگد

  
وش ضد جنگ تا اين حد اصيل بود و از درکمتر کشوری خر. عليه هر جنگی,    آلمان عليه جنگ  استآلمان

  .احساسات درونی توده ها بر می خاست
چگونه اين آلمانی . و ميدانيد چه کسی از اين موضوع عصبانی است؟ اسرائيل کشور بازماندگان نسل کشی يهوديان

  های لعنتی جرأت کرده اند تا جنگ را رد بکنند ؟
  :نيشخند تلخ تاريخ 

و , روشنفکران و مردم عادی را که برای صلح دعا می کنند نشان می دهد, ی شهروندان  همهء تلويزيون های آلمان
ژنرال های باز نشسته را نشان ميدهد که آشکارا و با طيب خاطر چگونگی استفاده , همهء صحنه های تلويزيونهای اسرائيلی  

  . گذارنداز بمب های غول پيکر و مسائل مرگ بار ديگر را با لذتی فراوان به بحث می
  

  .  اين اولين جنگ قرن بيست و يکم است و  اين عالمت بدی استمستی قدرت
هيچ قدرتی يارای . آمريکا رقيبی ندارد. قرن حاضر دنيای تک ابر قدرتی را از قرن گذشته به ارث برده است

  .قيقا مشغول چنين کاری استو اکنون د.  او ميتواند هر آنچه می خواهد مو به مو انجام دهد. زورآزمائی با اورا ندارد
پيروزی آسان و ارزانی در , و چمدان های پراز دالر» باهوش« هنگامی که آمريکا  با استفاده از بمب های 

جنگ طلب بوده و به دنبال , چنين ماشين عظيمی.. کامال روشن بود که ديگر نميتوان آنرا متوقف کرد, افغانستان بدست آورد
  بعد نوبت کی است ؟ ايران ؟ کره ی شمالی؟.  بت عراق استو حاال نو. دشمن می گردد

مستی قدرت حدی . داستان مشابهی برای ناپلئون و هيتلر نيزرخ داد. چنين ماجرائی بر سر امپراطوری روم نيز آمد
 توان رقابت بدون دشمنی که, تنها در جهان: نمی شناسد وتازه هيچکدام از آن ها شرائط و امکانات امروز آمريکا را نداشتند

  .با اورا داشته باشد
  

  مزدوران
سربازان حرفه ای و فرزندان فقرا بوده و بسياری از آنان سياه پوست , جنگجويان.   دراين جنگ مزدوران می جنگند

 آنهائی که در جنگ. لذا شهروندان طبقه متوسط و به و يژه رأی دهندگان جمهوری خواه به آسانی  آن  را تأييد می کنند.اند 
  .بچه های آنان نيستند, کشته می شوند 
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در آن زمان اين يک ايده ی . چپ اروپا خواهان لغوارتش حرفه ای و بکاربست نظام وظيفه  عمومی بود, در گذشته 
  همه ی آن را به فراموشی سپرد, به حساب می آمد زمانيکه چپ به قدرت رسيد» مترقی « 

 مقاومت در برابر جنگ زمانی افزايش يافت که جنازه ها به  آمريکا .در جنگ ويتنام سربازان وظيفه شرکت داشتند
پدرش برای او مقامی دست وپا کرد .شرکتی در نبرد نداشت, جورج بوش که از صميم قلب از جنگ پشتيبانی می کرد. رسيد

  .او دقيقا يک طفره زن مثل بقيه  بود. و او به وطن بازگشت
  

  اشتباه آنان در کجا بود ؟
اعتقاد ,ثحقير ژرف اعراب : اسرائيلی ناميد) نشانگان بيماری( شايد بتوان اين موارد را سندروم»اسرائيلیسندروم «

جنگ لبنان , ] ١٩٧٣جنگ رمضان [ اين امر سبب شکست ارتش اسرائيل در يوم کيپور . به اينکه آنان قادر به جنگ نيستند
  .شگفتی دردناکی آفريدند,  از جان خود گذشتندهر بار که اعراب دليرانه جنگيده و. و دو انتفاضه گرديد

  
در مقابل هجوم بيگانه متحد می .   واکنش مردم عراق همچون هر خلق ديکری طبيعی استآن ها می ترسند   

حتی , هنگامی که نازی ها به اتحاد شوروی هجوم بردند. حتی مخالفين رژيم به هنگام نبرد از رهبر حمايت می کنند.شوند
  .والک نيز استالين را تشويق کردندزندانيان گ

بيشتر عراقی ها دوست دارند که از شر صدام حسين راحت شوند ولی آنها مايل نيستند که اينکاررا مهاجمين بيگانه 
همکاری بريتانيا اربابان استعمارگر سابق که مورد نفرت عراقيلن  .( بويژه آمريکائی ها که به نفت چشم دوخته اند. انجام دهند

  ).کاررا بد تر هم ميکند, ندهست
واين که مردم برای خوش آمد گوئی به ارتش رهائی بخش به بيرون نريختند و ارتش عادی بصورت دسته جمعی 

گويا ميليون ها . چگونه قابل توضيح است؟ سياست پيشه گان و ژنرال ها استدالل ساختگی مضحکی جور کردند, تسليم نشدند
مردم بيچاره صف ميکشند تا به . می ترسند, ز مأمورين صدام که هنوز در منطقه هستندنفر مردم بصره و جنوب عراق ا

  !آمريکائی ها سالم بدهند ولی جرأت نمی کنند
  .حتی سخنگوی ارتش اسرائيل هم نمی توانست پاسخ رقت انگيزتری بدهد

  
. ا به عنوان رهائی بخش بنگرد نميتواند به آمريکائی ه– چه شيعه و چه سنی –ها    هيچ عربی نمونه ء فلسطينی 

زيرا مدت دوسال است که آنها هرروز درتلويزيون های خود می بينند که ارتش اسرائيل با پشتيبانی صميمانه ی بوش با خلق 
  .عرب فلسطين چه می کند

 حتی قادر به تصور, آمريکائی های نيکوکار که عادت دارند نسبت به احساسات خلق های ديگر بی تفاوت باشند
يکی از اين عبرت .  سپتامبر درس بگيرند١١لذا آنها نميتوانند از فجايع . ميزان روحيه انتقام و کينهء توده های عرب نيستند
  .ها اينست که سياست شان را در کشور ما تغيير دهند

ان می تلويزيون صدام تصاوير مظالم اسرائيلی در سرزمين های فلسطينی را نش, حتی اکنون که جنگ جريان دارد
دهد تا به مردم عراق نشان دهد که فلسطينی های قهرمان از جمله کودکان  در مقابل امکانات عظيم ارتش اسرائيل از جان 

  .خود نيز می گذرند
  

يک مورد آن به .   در تاريخ اسرائيل و در سطح ملی مقاطع تکان دهنده متعددی ميتوان يافتلحظهء تکان دهنده  
ما در منزل دوستی در برابر . من هنوز آن را در خاطرم دارم. بر ميگردد] ١٩٧٣اکتبر _ رمضان [ هنگام جنگ يوم کيپور
آنها در حاليکه سرشان را به پائين . يک گروه سرباز اسرائيلی زندانی بر صفحه تلويزيون ظاهر شدند, تلويزيون نشسته بوديم

سوری های با شادی اين سربازان لرزان و . ته شده بوددستانشان  از پشت بس. انداخته بودند برروی زمين نشسته بودند
  .ترسان را در محاصره داشتند

برای اسرائيلی ها اعتقاد مطلق به برتری جنگجويان اسرائيلی  اساس عقيدتی شان بود که از طريق , تا آن لحظه 
ربازان خود را بسان انسان های ما ناگهان س. درآن لحظه آن اعتقاد در هم شکست. داستان ها و اسطوره ها قوت می گرفت 

  .عادی ديديم که در شرايط ترسناک وحشت زده شده بودند
جای تعجب نيست . آنان فرزندان خود را در شرايط مشابهی می بينند . حاال اين امر برای آمريکائی ها اتفاق می افتد

, آنزمان که هزاران اسير, بايد پرسيد . ايدتالش در پنهان ساختن تصاوير می نم, که کاخ سفيد با اشاره به کنوانسيون ژنو
  کنوانسيون ژنو کجا بود؟, سربازان ارتش طالبان ازافغانستان به گوانتانامو منتقل شده و بمانند حيوانات نمايش داده ميشدند
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  دائره المعارف شيطان
  

  .اق است    اين مناسب ترين اسم برای همکاری بين اياالت متحده و بريتانيا عليه عرائتالف 
.  حدود صد سال پيش انتشار يافتنوشتهء طنز پرداز آمريکائی آمبروز بی يرس»  دائره المعارف شيطان « 

همکاری بين دو دزداست که دستهايشان را تا ته در جيب همديگر کرده ) نقل به معنی از حافظه ام ( در آن بعنوان » ائتالف«
  .ثی را تاراج کننداند به طوری که به تنهائی نميتوانند شخص ثال

  
  .    مشکل آمريکائی ها و انگليسی ها در اينجاست که تشنگی پايان ناپذيری برای نوسازی دارندنو سازان 

  .آنان نميتوانند حتی در مورد چيز ديگری  فکرکنند. آنها شب و روز خواب نوسازی می بينند
نوسازی نيز ميسر , بدون نابودی .  آن را ويران کرداما گرفتاری در اينجاست که برای از نو ساختن چيزی ابتدا بايد

ناو , توپ وتانک, بمب , موشک.لذا بريتانيائی ها به همراهی آمريکائی ها سرگرم نابودی با رويهء عراق هستند.. نيست
  .خالصه همه چيز بکار رفته تا نوسازی کشور را تسهيل کند, وتوپخانه

ميتوان آنرا  کيلومتر به ,  ميليونی۵پس از نابودی يک شهر .  غداد استالبته شهر ب, هدف اصلی اصرار در نوسازی 
خانه به خانه و کوچه به کوچه به سبک استالينگراد , اگر بغداد به ميدان نبرد خيابانی . خيابان به خيابان از نوساخت, کيلومتر

  .واقعا چيز های فراوانی را بايد از نو ساخت, تبديل شود
  

مغول ها . اشتهای آنان به نوسازی است,  تنها چيزی که فاتحين جديد را از نياکان شان جدا ميکند      مغول های جديد
خليفه را بقتل رسانده و پس از قصابی  اهالی از زن و مرد , آنان شهر را محاصره کرده .  بغداد را فتح کردند١٢۵٨در سال 

  .شهر را بطور کامل نابود ساختند, 
آنان کانال های . وه های سازنده نياورده بودند و عراق ويران شده را همان طور رها کردندولی مغول ها با خود گر

تاريخ آن واقعه را بمثابه بزرگترين فاجعه ی  دنيای . آبياری را که در طول تمدن هزار ساله ساخته شده بود ويران ساختند
  .عرب ثبت کرده است

جالود در اسرائيل -که امروز محل کيبوتص عين( نبرد عين جالود مسلمانان لشگر مغول را در, بهر حال دوسال بعد
آن جنگ به سلطه مغول در خاورميانه پايان داد ولی .که خود فصل مهمی از تاريخ فلسطين است .نيست و نابود کردند) است

  .هرگز آثار فجايع مغول ها ترميم نشد
  

تجارت عظيمی . نوسازی دليل مادی تری دارد, راق     گذشته از هدف تخيلی کمک به مردم عويرانی و سود جوئی
 از همين حاال سر غنائم – که برخی با دم و دستگاه اداری بوش ارتباط دارند –کمپانی های بزرگ آمريکائی . خواهد بود

  .جنگی  جدال می کند
غنيمت از آن «  ها به قول آمريکائی. طبيعی است که آنها به بيگانگان اجازهء دخالت در اين امر را نخواهند داد

  » .پبروزمندان است
مؤسسات غول پيکر به تقسيم , جنبه نفرت انگيز قضيه در اينجاست که حتی قبل از اينکه شهر های عراق ويران شود

  .سود حاصل از نوسازی آن شهر ها ميان خود مشغول بودند
  

 زمينه ی کمک های بشر دوستانه نيز  آمريکائی در–    ايده اليسم خاموش نشدنی انگليسی کمک های بشر دوستانه
ضرورت دارد که کمک های بشر دوستانه به . و آنرا کامال به  يک اشتغال فکری  و وسوسه تبديل کرده اند.خودنمائی ميکند
  .چه آنها بخواهند و چه نخواهند, مردم عراق برسد

آنها را از . يد بمب بر سر آنها بريزيمما با. به  آن ها خواهيم رسيد, آهان . اهالی بصره وعدهء کمک نمی خواهند
گذشته از آن . گرسنگی بکشيم  و آن هم قبل از اينکه دروازه ها باز شود و به کمک های بشر دوستانه  اجازهء کمک داده شود

 تنها هدف او اين است که کمک های بشر دوستانه.تا موقعی که شهر در کنترل صدام بد ذات است نميتوان به مردم کمک کرد
  .به مردمش نرسد

امکان رسيدن کمک های بشر , ميتوان با اعالم آتش بس . البته ائتالف می توانست بجای بمب از هوا آب و غذا بريزد
. دونالدرامسفلد آن را ممنوع ساخت, ولی بشر دوست بزرگ.   دوستانه را به درون شهر های در حال محاصره فراهم ساخت

  .بمباران تا زمانيکه آنها مستعد ياری رسانی باشند نيستلذا چارهء ديگری غير از ادامهء 
  

انگليسی ها ,     برای عرضه ء نمونه ای از پخش کمک های بشر دوستانه پس از اشغال بصرهاربابان و بوميان
 بار آنها انچنان از اين گزارش راضی بودند که آنرا ده ها. فيلمی در بارهء کمک رسانی به يک دهکدهء سر راه پخش کردند
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عمدتا زن و کودک , دهاتی ها. يک کاميون انگليسی آب و غذا می آورد . صحنه را تعريف ميکنم. از تلويزيون پخش کردند
. سربازان ميان جمعيت برآشفته آب معدنی تقسيم می کنند. بخاطر آب التماس می کنند. نوميدانه کاميون را محاصره می کنند

صحنه تهوع آور . ليتر آب برای هر خانواده) !یک(يک . م پس از روزها تشنگیيک بطری آب  به هر کودک و زن و آنه
, نگاه بريتانيائی ها در عراق . از گرسنگی و تشنگی اهالی در زمان جنگ و به منظور تبليغات  فيلمبرداری شده است. است

اين آخرين تحقير . ميان می سازندهمان نگاه  اربابان  متکبر استعماری که شفقت شان را شامل حال بو. فرقی نکرده است
  .برای هر بينندهء عرب است

  
کمک ها بشر دوستانه و غيره پول , نوسازی,  ويران کردن–    برای تأمين هزينهء همه چيز راهزنی برای چپاول  

  .و اين پول البته  از نفت عراق تأمين خواهد شد.  الزم است
ائف بشر دوستانه قصد تصاحب هر چه سريع تر حوزه های نفتی و بهمين دليل است که آمريکائی ها  بنا بر وظ

  !برای مصلحت آنها و کمک به انها. برای عراقی ها, فکر بد نکنيد, نه برای رضای خود ! رادارند
دومين ذخائر دنيا پس ( آمريکائی ها قصد دارند ذخاير عراق . اکنون هر کودکی ميداند که اين جنگ  بخاطرنفت است

االن ادعا . را کنترل کند] فارس [را تصاحب و ذخائر منطقه ی همجوار آن در دريای خزر و ايران و خليج) از عربستان 
لذا بايد آنها غذا برای خوردن و دارو برای کودکان شان . ميشود که همه ء اين تالش ها بخاطر منافع خود مردم عراق است 

  .داشته باشند
تحريم هائی که به مدت سالهای . ملل که با تحميل آمريکا برقرار شده بودهمهء اين ها پس از مجازات های سازمان 

مرگ هزاران کودک از گرسنگی و بيماری و نيز نابودی همه ی نهادهای زيربنايی عراق را بدنبال , طوالنی بی غذائی
  »نفت برای غذا « و همهء اين ها در پوشش . داشت 

  
  دربارهء اين جنگ چه ها ميتوانست بگويد ؟ , د      اگر او زنده بواورول   , اورول, اوه

جنگ صلح « : خود جمالتی ابداعی از وزارت حقيقت  خيالی اش می آورد  »  ١٩٨۴«  جورج اورول در کتاب
  .جای او  در اين جنگ خالی است. »نادانی قدرت است« و ,» .آزادی بردگی است« , »است

واژگون کردن حکومت يک کشور خارجی به معنی تغيير , استجنگ يک وظيفه ی انسانی , .آزادی است, اشغال 
بمباران يک شهر , مبارزه با متجاوز خارجی خدمت به مستبد است, رنج و محنت يعنی کمک های بشر دوستانه, رژيم است

  .خدمت به مردم است
 ازحد معمول حقيقت بيش, ولی چنين بنظر می آيد که در اين جنگ مشخص. حقيقت نخستين قربانی هر جنگی است

. پراکندن خبرهای نادرست و شستشوی مغزی بمعنی داشتن ايام خوش است,دوروئی , دروغ پردازی . لگدمال می شود
مشتاقانه , روزنامه نگاران مشهور از چهار گوشهء جهان , ژنرال های چهار ستاره طوطی وار شعار های دروغ می پراکنند

ن جهان با پشت کار آنها را تکرار می کنند و رسانه های اسرائيلی همهء آنها را فزستنده های تلويزيو. آنها را می پذيرند
  .حريصانه می بلعند

  
  آئينهء خميده

  
حيف که آنها . و همينطور مباشرش تونی بلر.      ميگويند که جورج بوش عميقا مذهبی استکتاب مقدس را بخوانيد

  .کتاب مقدس را يک بار ديگر نمی خوانند
وقتی که پادشاه سوريه اسرائيل .   يافت-٢٠ فصل –ترين جمالت عبری را ميتوان در سفر اول پادشاهان يکی از زيبا

شاه اخاب پاسخ اورا با چهار کلمه جاودانی . او با تکيه به قدرت ارتش اش از او خواست تسليم شود, .را تهديد به نابودی کرد
  »هيم ديد در جنگ چه کسی پيروز می شود خوا« عبری داد که من به انگليسی چنين ترجمه می کنم 

  
کتاب .   اکنون ضروری است که کتاب های درسی را در ده ها زبان دوباره تاليف کردتروريست های عطف بما سبق

آنان شبها بيرون می آمدند و . های قديمی نقل مبکنند که مردان و زنان مقاومت فرانسه در جنگ جهانی دوم قهرمان بودند
دستورات از لندن می . سربازان آلمانی را کشته و خائنين همکار آنها را اعدام می کردند, مانی را منفجر کردهقطار های آل

سينمای آمريکا . شکنجه های وحشتناک تحمل کرده و با مرگ روبرو خواهند شد, آنان می دانستند که اگر دستگير شوند. آمد
  .و انگليس از انها ستايش کرده است

انان نيز دسته جمعی . برای سربازان آلمانی جهنمی ساخته بودند» مرگ بر متجاوز« روسی با شعار پارتيزان های 
به , به انها اطالق ميشد » جنگ کوچکـ« که اين کلمه اسپانيائی بمعنی ) گريالس ( چريک های اصلی .بدار آويخته می شدند
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خود آنان را جاودانه » باشکوه« در تابلوی ) اسپانيايینقاش بزرگ (معروف است که گويا. سربازان ناپلئون حمله ميکردند
  !حاال معلوم ميشود که همهء آنان تروريست های پستی بودند .....کرده است
  

در جنگ .  در قرون وسطی لشگريان با شمار زيادی روسپی همراهی ميشدندpresstitution  روسپيان خبری    
من هنگامی که سردبير يک مجلهء خبری .ارتش های آمريکا و بريتانيا با تعداد زيادی خبرنگار همراهی ميشوند, عراق 

به . را درست کرده بودم) يا رسانه ای روسپيان خبری (اسرائيلی بودم با استفاده از کلمه عبری آن معادل پرس تيتوشن 
پزشگان با سوگندنامهء بقراط موظف شده اند که جان مردم را . می کفتم, خبرنگارانی که زسانه را به روسپی تبديل ميکردند

  .دهمانطوری که می بينن, روزنامه نگاران باتکای شرف حرفه ای مقيد به گفتن حقيقت هستند. تا آنجا که بتوانند نجات دهند
گناه اصلی انها .هرگز و باندازهء اين جنگ باين تعداد خبرنگار وظيفهء خود را فراموش نکرده اند, پيش از اين 

هم بستری معنی ميدهد و اين چيزی است که در عمل , واژهء آمريکائی اين پيوستن.پذيرفتن پيوستن به واحد های نظامی است
  .تحقق يافته است

او به نفرات فرماندهی . به يک بردهء داوطلب تبديل ميشود, د نظامی دراز می کشد خبرنگاری که در بستر يک واح
آنچه را که فرمانده می خواهد می بيند و از جاهائی که فرمانده . ملحق شده و به اماکنی هدايت می شود که فرمانده ميخواهد

او . نمی شنود, د و هرآنچه را که ارتش نخواهدآن چه را که ارتش ميخواهد می شنو. مايل نيست ببيند دور نگهداشته می شود
مسئله اين نيست که او فقط قسمت . از يک سخنگوی رسمی ارتش بدتراست چرا که مدعی است که گزارشگر مستقلی است

  .بلکه  او گزارش دروغين آن قسمت را می فرستد, کوچکی از موزائيک بزرگ جنگ را می بيند
از قرار معلوم اين بار . همان آغاز مانع رسيدن خبرنگاران به مناطق نبرد شدنداز , در فالک لند و جنگ اول خليج 

به آنها . چرا آنها را بيرون نگهداريم ؟ بگذاريم که داخل بيايند« : فکر تازه ای به کله اش زده , يک آدم باهوش در پنتاگون 
  .»ه سگ ها بخورندگفته خواهد شد که چه بنويسند و چه مخابره کنند و از دستان ما مثل تول

  
حرفه « در ورقه های بی شمار در مقابل . من هميشه به آن باليده ام.  سالگی روزنامه نگار هستم١٩     من از شرم 

  .»روزنامه نگار« نوشته ام » 
من شرم زده شدم وقتی که ديدم گروه بزرگی از خبرنگاران از چهار گوشه جهان در برابر ژنرال چند ستاره ای 

و موقعی که يک گزارشگر .  با اشتياق به گفته های او گوش ميدهند و کوچکترين سؤال مناسبی طرح نمی کنندنشسته و
شجاع بلند شده و يک سؤال حسابی می کند و ژنرال با شعارهای پيش پاافتاده ی  تبليغاتی بجای پاسخ واقعی به او جواب می 

مردم بصره را که هرگز اتفاق » قيام«  عراق را؟ ۵ ١واقعی لشگر بخاطر بياوريد تسليم غير . کسی اعتراض نمی کند, دهد
  و هزار و يک دروغ ديگر که باد با خود می برد؟ کجا بودند خبرنگاران هنگامی که اين وقايع اتفاق افتادند؟ . نيافتاده بود

دروغين و ,  شدهکه تصاوير را دست کاری.تقريبا همهء گزارش های خبری اين جنگ شبيه آينه ی خميده ای هستند
  .لذا بايد از چند خبرنگار که چون پيتر آرنت که موقعيت شان را فدای حقيقت کرده اند تقدير کرد. تحريف شده نشان می دهد

  
  .    من از اينکه يک روزنامه نگارم شرم دارم و دوبرابر شرمنده ام از اينکه روزنامه نگار اسرائيلی هستمته بشکه

هيچ انتقادی اصال منتشر . ء رسانه های اسرائيل به سطح نازل بی سايقه ای سقوط کرده اندکليهء اجزا, در اين جنگ
اين . حتی در رسانه های آمريکائی چند صدای مخالف شنيده ميشود. مخالفين جنگ  بطور مؤثری خاموش هستند . نميشود

  .کار در اسرائيل ممکن نبوده و خيانت تلقی خواهد شد
وی . گزارشگر تلويزيون سان سماما است که مخفيانه وارد عراق شده بود, تنها مورد استثناتا آنجا که من ميدانم 

او آنچه را که واقعا اتفاق .  ساعت تا سر حد مرگ گرسنگی کشيد۴٨توسط آمريکائی ها دستگير در يک جيپ زندانی شد و 
مجموعهء مابقی .  پردهء سکوت به پائين کشيده شدسپس. قسمتی از گزارش های او در اينجا و آنجا منتشر شد. ديد, افتاده بود

نابغه ها و افسران سابق و نظاير آن ساعت به ساعت بر صحنه های تلويزيونی ما ظاهر می شوند و مثل , روزنامه نگاران
  .حتی زمانی که آشکارا مضحک است. خط تيليغاتی آمريکا را تکرار می کنند, طوطی 

  
هنگامی که ما در ميان گل و الی . حساسيت دارم» خبرنگاران جنگی« بت به     من خصوصا نسسربازان عروسکی

که تميز و , می ديديم» سرباز «  گاه به گاه فردی شبيه به يک, دراز کشيده بوديم و از ميان خار ها سينه خيز می رفتيم
بودند » خبرنگاران جنگی«آنها ! يکردبا يک اونبفورم تازه و کاله خود بسر تمام زيبائی های مادی را آشکار م, اصالح کرده 

  والبته دور از خط اول جبهه, که به فرماندهی جوخه وابسته بوده و با افسران حشر و نشر ميکردند
يکشبه پر فروش ترين , هنگامی که يادداشت های نيرد را منتشر کردم, چراکه پس از جنگ . من واقعا شاکی نبودم( 
ی يک نفر هم از اين سربازان عروسکی قادر نبودند يک کتاب واقعی در بارهء جنگ به اين دليل ساده که حت. کتاب شد
  .)بنويسند
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   در جائی خواندم که سالن گزارش ژنرال تومی فرانکس توسط يک طراح حرفه ای و به مبلغ يک صحنهء عمليات

  . هنگفتی پول سرمايه گزاری می کندمبالغ) تئاتر(ارتش آمريکا  برای طراحی  صحنه . چهارم ميليون دالر ساخته شده است
من ميدانم که مبلغ هنگفت تری به طراحان حرفه ای پرداخت شده تا ظاهر شدن پرزيدنت بوش در ميان مردم را 

  !از حرف های جورج دبليو خيلی جالب تر. بايد به صحنه سازی توجه خاص معطوف کرد. کارگردانی  کنند
سربازان را پيرامون رئيس , صحنه پرداز ها . اپيش سربازان ظاهر می شودبوش در پيش, از چند ماه پيش تا کنون 

  .پشت سر وی وجههء تحسين آميزی پيدا می کند, لذا از هر زاويه ای که عکاسی شود . جمهور می بينند
پشت سر رئيس جمهور يک کشتی سفيد گارد ساحلی قرار . چند روز پيش طراحان  کادر ويژه ای را در نظر گرفتند

ملوانان ديگری !) عکسش خوب می افتد( اينطوری فتوژنيک تر است . ارد که ملوانان سرخ پوش در آن صف کشيده اندد
( اگر رئيس جمهور آريا .  هيچ صحنهء اپرائی  بهتر از اين طراحی و تنظيم نميشود.کنار و مقابل رئيس جمهور ايستاده اند

  .اما او به نمايش بی مغزی هميشگی اش قناعت کرد. ممن يکی متحير نميشد, سر می داد) آواز تک نفره 
  
  
  
  
  »آزادی سوریه «عمليات 

  
  انديشه هائی درباره جنگ 

  
پيروزی با ساکت کردن . پيروزی در يک جنگ زيان بار توجيه کنندهء آن نيست.پيروزی چيزی را توجيه نمی کند

  .مخالف به زيان باری آن می افزايد
يدن  يکائی به بغداد مخالفت با جنگ در آمريکا و بريتانيا در حال فروکش کردن استهمرا ه با ورود نيروهای آمر

  .درکشورهای ديگر نيزترديد هائی در اردوگاه ضدجنگ پديدار گشته است. است
  .درک اين مسئله برای من مشکل است

دوم به پيروزی می اگر آدولف هيتلر در جنگ جهانی . بگذاريد سؤال را به تحريک آميز ترين شکل آن طرح کنم
  چه اتفاقی می افتاد؟ آيا در آنصورت جنگ او به يک جنگ عادالنه تبديل می شد؟, رسيد

چرچيل به اتهام حمالت : فرض کنيم که هيتلر دشمنانش را در دادگاه جنايات جنگی نورمبرگ به محاکمه می کشيد 
و استالين به خاطر قتل ميليون ها , شيما و ناکازاکی ترومن به خاطرانداختن بمب بر روی هيرو, هوائی وحشتناک به درسدن 
  آيا تاريخ نويسان آن جنگ را به مثابه يک جنگ عادالنه ثبت ميکردند؟ . نفر در اردوگاه  های گوالک

جنگی که به پيروزی متجاوز منتهی شود بد تر از جنگی است که با شکست  وی پايان می يابد  چنين جنگی هم از 
  . از نظر اخالقی ويران کننده تر استنظر انسانی و هم

اين واکنش جهانی به معنی . افکار عمومی جهان فرياد خود را بطرز بی سايقه ای بلند کرد, در آستانهء جنگ عراق 
اين جنب و جوش ها . نبايد اجازه داد که شعله خاموش شود.بايد آينده را روی اين پيروزی بنا نهاد. پيروزی عظيم اخالقی بود

  .  بار ديگر به شعله تبديل گردند بايد
.  

  غير قابل توقف
  »بويژه در مورد آينده , غيب گوئی کار سختی است« :  بد نيست يک لطيفه ء اسرائيلی تعريف کنم

  نيز گيج شده اند» پيامبران « اما اين بار پيشگوئی چنان زود به واقعيت پيوسته که حتی خود
همين اوراق گفتيم که يک ماشين نظامی را که با ضايعات کم به چنين پيروزی در , پس از يورش آمريکا به افغانستان

  .چنين ماشينی دوباره و دوباره به کارش ادامه خواهد داد. نميتوان متوقف کرد, کامل و سريعی رسيده 
ئون و هيتلر درست مثل ناپل. نميتواند اکنون متوقف شود, گفتيم که دستهء متعصبی که واشنگتن را  در کنترل خوددارد

  .آنها را به حمالت دوباره و دوباره سوق خواهد داد, منطق باطنی آنان . که متوقف نشدند
  .هدف بعدی سوريه و ايران خواهد بود, در آستانهء  حمله به عراق نوشتيم که پس از اين

 قدم ها جهت حمله به سوريه تيراندازی ها در بغداد هنوزخاتمه نيافته که اولين. و اين امر در حال بوقوع پيوستن است
  .برداشته شد
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, بريتانيا , اسرائيل , مصر , روسيه, که البته ا ياالت متحده( » !آن ها سالح شيميائی دارند« : باز هم همان تظاهر 
آن کشور از تروريسم « , » حکمران اين کشور يک ديکتاتور خشن است« , .)فرانسه و بسياری از کشورهای ديگر دارند

  »! نی ميکندپشتيبا
همان طوری که صدام با کرد های , او خلق خود را قصابی کرده است « : ما خواهيم شنيد که ,  در روزهای آينده 

شهر حما , اسد پدر به هنگام سرکوب خونين يک شورش اسالمی .  پدر وی به يقين چنين کاری کرده است( » !خويش کرد
  »رژيم تغيير    يابد « و از اين طريق »  سوريه را از دست استبداد برهانيم ما بايد مردم بيچارهء« , ) را بمباران کرد

کارشناسان بسيار حرفه ای افکار . نطق در سازمان ملل و مجازات ها خواهد شد, »هشدارها« , اين کار با شعار ها 
  .عمومی را  آماده خواهند ساخت

و آنگاه . مشتاقانه با هم همکاری خواهند کرد) سرائيلو درپيشاپيش آن ا( رسانه های جهان و از جمله آمريکائی 
  .خواهد شد» اجتتناب نا پذير«جنگ 

  »عمليات آزادی سوريه « : اين عمليات از هم اکنون اسمی هم دارد 
  

   آمريکائی ها طرفدار الحاق جوالن به اسرائيل
  .تفاوت مهمی وجود دارد» آزادی سوريه « و » آزادی عراق«  ميان 

, ايجاد يک پايگاه دائمی آمريکا در قلب جهان عرب , کنترل نفت : کا به عراق هدف های فراوانی داشتحمله آمري
. بشرطی که شارون  آرامش خود راحفظ ميکرد, پيشبردمنافع شارون تنها يکی از هدف ها بود. پدر ) بوش ( انتقام شکست 

  .اين امر خيلی هم بديهی بود
اين حمله به هيچ کدام از منافع عمده ی آمريکا پاسخ نداده ولی به منافع . مال متفاوت حمله آيندهء آمريکا به سوريه کا

  ! )آن هم چطور ( شارون خدمت می کند 
  .ياد آوری مختصری می کنيم, برای کسانی که جزئيات  را فراموش کرده اند

حمله کرد و بلندی های )ن پس از مصر و ارد( ارتش اسرائيل به سوريه ,  سوريه-پس از  پيمان مصر ,١٩۶٧در 
 هزار اهالی جوالن مجبور به ١۶٠. فتح کرد,  می ناميدند» بلندی های سوريه « جوالن را که تا آن زمان در اسرائيل بنام 

زمين های آنان توسط کولون .) اينان تا به امروز در سوريه بصورت پناهنده زندگی بخور و نميری دارند(ترک  آن جا شدند 
اين کار در مورد . ( دولت ليکود رسما بلندی های جوالن را به خاک اسرائيل ضميمه کرد. ی غصب گرديدهای اسرائيل

  )ساحل غربی رود اردن و غزه انجام نشده است 
طبق قوانين بين المللی اين ناحيه  سرزمين اشغال شده ی . آزادی جوالن هدف مرکزی سوريه ميباشد, از همان زمان 

عمال , اسحاق رابين و ايهود باراک با پذيرش استرداد جوالن به سوريه , ر از نخست وزيران اسرائيل دو نف. سوريه ميباشد
نه رابين و نه باراک حاضر . ولی در هر بار مذاکرات بخاطر چند صد متر با شکست روبرو شد. اشغال جوالن را پذيرفتند

  ».به درياچه طبريه برسد] اسد ها[ پای« نبودند بپذيرند که  
در اخراج )  حافظ اسد(پس از شکست پدر. روياهی محتاطانه ای در پيش گرفتند) اسد به عربی يعنی شير (  دو شير 

آن ها روش جتگ از طريق وکالت .  آنها  ديگر از نيروی نظامی خود استفاده نکردند , ١٩٧٣دولت اسرائيل در جنگ اکتبر 
هر دو اسد اميدوار بودند که سر . مانه به ذله کردن ارتش اسرائيل پرداختميليشيای حزب اهللا لبنان مصم: به غير بر گزيدند 

بخوانيد ( همچنين برخی از سازمان های فلسطينی طرفدار سوريه  .  انجام از اين طريق به بازگشت جوالن موفق خواهند شد
  در دمشق مستقر هستند) ضد عرفات 

آمريکا به سوريه اخطار خواهد , پرل و شرکا قرار داشته باشد, تا زمانيکه تشکيالت دولتی بوش تحت نفوذ ولف ويتز
  . مبارزه  کنيد» تروريست ها « حزب اهللا را از بين ببريد و عليه , سالح های شيميائی خود را تسليم کنيد: داد که 

اين امر .اين امر در حقيقت بمعنی  پايان هر اميدی به باز پس گرفتن بلندی های جوالن می باشد, برای سوری ها
همچنين به اين معنی نيز است که آمريکا  بر خالف تمام قطع نامه های سازمان ملل متحد و موضع تمام رؤسای جمهوری 

  .الحاق  جوالن توسط اسرائيل را برسميت می شناسد, آمريکا تا بحال 
ا در آن ناحيه ماندگار که بمدت چند ده سال ارتش اسرائيل ر»جبهه شرقی « تهديد , سوريه و لبنان , بدون عراق 

شارون قادر خواهد شد که ,   و چون مصر و اردن قبال قراردادهای صلح امضاء کرده اند. از بين خواهد رفت, کرده است
  .متمرکز بسازد,  تمام امکانات خود را در مقابل فلسطينی ها که تنها خواهند ماند 

  
اين , در هفته گذشته . برمال می گردد, ی که ادا ميکنند  گاهی شخصيت واقعی افراد با يک کلمه انادانی اخالقی

  .ماجرا برای دونالد رامسفلد پيش آمد
بغداد بمانند . ديدند, دنيا تصاوير وحشتناک آن چه را که  در بغداد و در برابر ديدگان نيروهای اشغالگر رخ می داد

, برد امور در هر جامعه ی نوينی ضروری است نه تنها ساختمان های دولتی که برای  پيش. روزگار مغول ها غارت شد
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زخمی ها و بيماران بدون دستگاه های بهداشتی و درمانی . بلکه بيمارستانها و موزه ها نيز غارت شد, مورد تاراج قرارگرفت
ی گنجينه های فرهنگی گرا نقيمت از گهواره ی تمدن بشر.  و دارو های ضروری برای ادامه حيات به حال خود رها شدند

  . و اين يکی از بد ترين فجايع فرهنگی انسانيت است . نابود يا بتاراج رفت 
قانون بين . مسئوليت کامل اين تخطی ها که بيش از يک هفته بطور روزمره جريان داشت به عهده اشغالگر است

تفاوتی کامل طراحان جنگ اين امر نشان دهنده ی ميزان بی . الملل نيز همين را می گويد که با عقل سليم هم توافق دارد
هيچگونه پيش بينی برای حفظ آنها در برابر هرج و مرج که . ساختن اش را داشتند» آزاد « نسبت به مردمی است که ادعای 

هيچ تدارکی برای حفظ ساختمان های عمومی حياتی و . بعمل نيامده بود, به دنبال سقوط هر رژيمی ميشد انتظار داشت 
  .بلوا يک شهر چند ميليونی را فرا گرفته بود. جود نداشتگنجينه های فرهنگی و

  :اين چنين طفره ميرود , اقائی که مسئول بروز چنين فاجعه ای است . هنگامی که از رامسفلد در اين مورد سؤال شد 
ر اين کلمه معنای زيادی د! بی نظمی» .همواره بی نظمی هايی ها پيش می ايد, زمانی که رژيمی سقوط می کند « 
  !در مورد خود اين آقا . خود دارد 
  

در يک شب تاريک و .  من و همسرم در غرب چک اسالواکی مسافرت می کرديم,    سالها پيش بيچاره کولون ها  
نور سرخ , از ميان برف ها. ناگهان چشمان راشل به خانهء کوچکی  کمی دور تر از جاده معطوف شد. بسيار سرد زمستانی 
او به ميان برف ها پريد تا چند . او از من خواست  اتومبيل را متوقف کنم. پيرامون آن تاريکی بود. ردفامی جلب نظر ميک

  .عکس بگيرد
  .....ناگهان در خانه باز شد و زن پريشانی با لباس شب و دم پائی بيرون پريد, هنگامی که او سرگرم عکاسی بود 

  »چه می خواهيد؟ در اينجا چه می کنيد ؟«
  .زن کم کم آرام گرفت. ح داد که توريست هستيم و منظرهء زيبا قدرت تخيل مان را به ذوق آوردراشل توضي

او اهل چک و متعلق به » .من ترسيدم که شما آلمانی باشيد و برای مطالبه خانه آمده ايد« او با عذر خواهی گفت 
 جنگ جهانی دوم بدنبال ترک اهالی آلمانی به آن ناحيهء ديگری از کشور بوده و به هنگام کودکی همراه خانواده و در پايان

  .او هنوز در وحشت دائمی بسر می برد, با گذشت پنجاه سال . خانه نقل مکان کرده بودند
اين عرب ها را صدام برای  . هنگامی که داستان عراقی های  عرب مستقر در کرکوک را خواندم ياد آن داستان افتادم

يک خبرنگار خارجی .  بسياری از اهالی کرد از  شهر اخراج شده بودند.  آنجا فرستاده بودعربی کردن شهرهای کردنشين به
آنان از خبرنگار  خارجی می خواسته اند . با گروهی از اين اعراب  درد برخورد کرد تقطه ای دور دست برخورد کرده بود

  .از  سربازان آمريکايی بخواهد که برای حفاظت آنها بيايند
  .ماست) مهاجرنشين های يهودی(ولون ها ری خوبی برای کاين غذای فک

 ترجمه  بهروز عارفی
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  االت متحده همواره مانع هرگونه اقدامی وتوی اي
  د شده استيه اسرائيل و آپارتايعل

  
   اوليور برکمن–نگتن واش

  ٢٠٠٣ مارس ٢٠ –گاردین 
  

دولت های آمریکا و انگليس تهدید فرانسه را دائر به امکان استفاده از حق وتو به منظور جلوگيری از 
 آنچه واشنگتنن از ذکر آن ناتوان است وتوهای خود اوست که .ندحمله ی نظامی به عراق بارها نکوهش کرده ا

سالها برای سد کردن اقداماتی نظير مبارئه با آپارتاید در آفریقای جنوبی و حتی ممنوعيت سالح های شيميایی از 
 فهرستی که در زیر می آید تنها شماری از قطعنامه های سازمان ملل است که ایاالت. آن استفاده کرده است

  . تا کنون همه را وتو کرده است١٩٧٢متحده از سال 
  . محکوميت اسرائيل به خاطرکشتار صدها نفر در حمله های هوایی در سوریه و لبنان-١٩٧٢
  . توصيه ی خروج اسرائيل از سرزمين های اشغالی-١٩٧٣
 نشين های مهاجر( محکوميت اسرائيل به خاطر حمله به غيرنظاميان لبنانی و احداث مستعمرات -١٩٧۶

  .در مناطق اشغالی) یهودی
  وشت فلسطينيانن اعالم حق تعيين سر-

  .لل در برقراری صلح و امنيت جهانی حمایت اعضای دائمی شورای امنيت از تصميمات سازمان م-١٩٧٨
  . انتقاد از اوضاع نابسامان زندگی فلسطينيان-
  . محکوميت اسرائيل به خاطر عدم رعایت حقوق بشر-
  .مک های کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه افزایش ک-

  همکاری های نظامی هسته ای با آپارتاید  توقف تمام-١٩٧٩
   تشدید ممنوعيت فروش تسليحات نظامی به آفریقای جنوبی-
  ت ستم نظام آپارتاید حمایت از مردم تح-
   توقف مسابقه ی تسليحاتی هسته ای-
   که اسرائيل آن ها را اخراج کرده است بازگشت کليه ی اهالی فلسطين-
   ضرورت دست برداشتن اسرائيل از نقض حقوق بشر-
   ضرورت مطالعه و بررسی اوضاع زندگی فلسطينيان در مناطق اشغالی-
   حمایت از صادرات کشورهای در حال توسعه-
   کوشش در جهت تحکيم رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی-
  ور داخلی یا خارجی کشورها مخالفت با دخالت در ام-
   فراخوان به تشکيل کنفرانسی از جانب سازمان ملل در مورد مسائل زنان-
   حفاظت از حقوق کشورهای در حال توسعه در گفتگوهای مربوط به تجارت بين ملت ها-

   فراخوان به اسرائيل جهت بازگرداندن فلسطينی ها-١٩٨٠
  يت حقوق بشر در مناطق اشغالی محکوميت رفتار اسرائيل در رابطه با وضع-
   توصيه ی حق تعيين سرنوشت فلسطينی ها-
   حمایت از مردم تحت ستم آفریقای جنوبی-
   برقراری نظم نوین اقتصادی در سطح جهانی به منظور تشویق رشد در کشورهای در حال توسعه-
   برنامه ی عمل برای دهه ی سازمان ملل در باره ی زنان-
   های هسته ای عليه کشورهایی که از این گونه سالح ها ندارندعدم بکارگيری سالح-
  ی از حقوق بشر است قطعنامه دائر بر اینکه پيشرفت ملت ها و افراد یک-
  توقف کليه ی انفجارهای آزمایشی هسته ای-
   استقالل برای کشورهای مستعمره-

   تشویق اقدامات تعاونی در کشورهای درخال توسعه-١٩٨١
  شورها در تعيين نظام اقتصادی و اجتماعی بدون دخالت خارجی حق تمامنی ک-



 ۱۱

   توقف کليه ی انفجارهای آزمایشی هسته ای-
   اقدام به منظور ممانعت از جنگ هسته ای و جلوگيری از مسابقه ی تسليحاتی-
   سالح های شيميایی و بيولوژیکیکردنقدغن  مذاکرات به منظور -
  ارو بهداشت از حقوق بشر است قطعنامه دائر بر اینکه تحصيل و ک-
   محکوميت آفریقای جنوبی به خاطر حمله به کشورهای همسایه و آپارتاید-
   محکوميت تالش آفریقای جنوبی برای کودتا در سيشل-
ميت رفتار اسرائيل در قبال فلسطينی ها و نيز سياست های اسرائيل در مورد وضعيت حقوق بشر . محک-

  و بمباران عراق
  ميت اسرائيل به خاطر اشغال لبنانمحکو -١٩٨٢

   مسلمان در زیارتگاهی در بيت المقدس توسط یک سرباز اسرائيلی١١ محکوميت به گلوله بستن -
  خارج شود) متعلق به سوریه( قطعنامه دائر بر اینکه اسرائيل باید از بلندی های گوالن -
   قطعنامه در محکوميت آپارتاید-
  شور جهانی برای خفاظت از محيط زیست تنظيم من-
  طالعات و ارتباطات جهانیحمایت از نظم نوین ا-
  های شيميایی و ميکربیح ممنوعيت سال-
  وانين بين المللی توسعه ی ق-
   قطعنامه در ممنوعيت توليد فرآورده هایی که برای سالمت انسان و محيط زیست زیان آورند-
  نرژی کشورهای در حال توسعه قطعنامه در ضرورت گسترش منابع ا-

   پانزده قطعنامه در مورد آپارتاید و سالح ای هسته ای و امور اقتصادی و قوانين بين المللی-١٩٨٣
   محکوميت سياست های آفریقای جنوبی در ناميبيا-١٩٨۴

   ضرورت اقدام بين المللی به منظور از بين بردن آپارتاید-
  ب لبنان محکوميت اسرائيل به خاطر اشغال جنو-
  قانون بين المللی/اقتصادی/ سالح های هسته ای/ هيجده قطعنامه در باره ی آپارتاید -

   محکوميت اسرائيل به خاطر اشغال جنوب لبنان-١٩٨۵
   محکوميت اعمال زور و خشونت افراطی توسط اسرائيل در مناطق اشغالی-
  سعهتجارت و تو/ حقوق بشر/  سه قطعنامه درمورد تعاون بين ملت ها-
  فاشيستی و نئوفاشيستی/  ضرورت اقدام عليه فعاليت های نازی-

   سفارش به کليه ی دولت ها جهت رعایت قوانين بين المللی-١٩٨۶
   قطعنامه در اعمال مجازات نظامی و اقتصادی عليه آفریقای جنوبی-
   در محکوميت اعمال اسرائيل عليه شهروندان لبنانی-
  ئيل باید به اماکن مقدس اسالمی احترام بگزارد اسرا قطعنامه دائر بر اینکه-
   محکوميت اسرائيل در ربودن هواپيمای ليبيایی-
  حقوق بشر و غيره/ امنيت/  هشت قطعنامه مربوط به همکاری-

 قطعنامه دائر بر اینکه اسرائيل باید به تعهد خود در رعایت کنوانسيون ژنو نسبت به فلسطينی ها -١٩٨٧
  وفا کند

  که اسرائيل از اخراج فلسطينی ها از وطن شان دست بردارد ضرورت این-
   محکوميت اقدامات اسرائيل در لبنان-
   اینکه اسرائيل باید نيروهای خود را از لبنان خارج کند-
   در ضرورت همکاری بين سازمان ملل و جامعه ی دول عربی-
   در پيشگيری از تروریسم بين المللی-
   های جدید کشتار جمعی سالح در مخالفت با توسعه ی-
   در مخالفت با آزمایش های هسته ای-
   پيشنهاد ایجاد منطقه ی صلح در اتالنتيک جنوبی-

   محکوميت رفتار اسرائيل عليه فلسطينی ها در مناطق اشغالی-١٩٨٨
   محکوميت تجاوز ایاالت متحده به پاناما-١٩٨٩

  کانتراها در نيکاراگوئه)  انقالبی موسوم بهگروه های مسلح ضد( محکوميت پشتيبانی ایاالت متحده از -
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   محکوميت اقدام آمریکا دائر بر ممنوعيت غير قانونی داد و ستد بازرگانی با نيکاراگوئه-
   در مخالفت با تصرف سرزمين دیگران با زور-
   قطعنامه در باره ی کشمکش اعراب و اسرائيل-

   مناطق اشغالی فلسطينیسازمان ملل به ارسال ناظران  قطعنامه دائر بر-١٩٩٠
  قطعنامه دائر بر اینکه زمين هایی که اسرائيل در شرق بيت المقدس به خود ملحق کرده اشغالی -١٩٩۵

  محسوب می شود
را  در شرق بيت المقدس و در ) مهاجرنشين های یهودی( اینکه اسرائيل باید احداث مستعمرات -١٩٩٧

  سایر سرزمين های اشغالی متوقف کند
  .طعنامه دائر بر اینکه ایاالت متحده باید به ممنوعيت داد و ستد بازرگانی با کوبا خاتمه دهد ق-١٩٩٩
   قطعنامه دائر بر اینکه سازمان ملل ناظران غير نظامی به ساحل غربی و نوار غزه بفرستد-٢٠٠١

   اینکه سازمان ملل دادگاه جنائی بين المللی برپا کند-
  .ت هيئت حفظ صلح را در بوسنی تجدید کند اینکه سازمان ملل ماموری-٢٠٠٢

  
 ترجمه سعيد سالک
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